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A gyergyócsomafalvi szüle-
tésű korondi vállalkozó, Sán-
dor Levente 2014-ben azzal 
a céllal hozta létre a Kerá-
mia Sakk Egyesületet, hogy 
lehetőséget adjon Sóvidéken 
a 64 mezős agytorna kedve-
lőinek a szervezett keretek-
ben való versenyzéshez. A 
sakkfanatikus azóta két ran-
gos nemzetközi versennyel 
nyomatékosította elszántsá-
gát: 2015-ben 113-an ültek 
sakkasztalhoz, aztán a ta-
valyi versenyt a 7 ország 162 
nevezőjével az elmúlt húsz 
év legrangosabb székelyföl-
di  sakkeseményeként em-
legették. Az idei harmadik 
rendezvénnyel Sándor Leven-
te olyan magasra tette a mér-
cét, hogy a szeptember 25. és 
október 1. között zajló 3. Ko-
rondi Kerámia Sakkfesztivál 
minden idők legrangosabb és 
legjobban díjazott (25 250 eu-
ró) romániai nyíltversenyének 
ígérkezik. A torna 115 ezer le-
jes díjalapja ezidáig 18 ország 
több mint 200 sakkozóját von-

zotta Korondra, köztük van 20 
nagymester (GM) és 11 nem-
zetközi mester (IM) is.

Az első számú kiemelt a 2650 
Élő-ponttal rendelkező orosz 
Anton Demcsenko, játszik 
Andrei Istrățescu (2589) idei 
román bajnok is, de Anand és 
Karpov exvilágbajnokokat is le-
győző 18 éves egri Gledura Ben-
jamin (2600) is a 10 ezer lejes 
fődíjért utazik Korondra. A ran-
gos sakkesemény sikeres le-
bonyolításában Hargita Megye 
Tanácsa, Korond önkormányza-
ta és a korondi közbirtokosság 
mellett több cég is részt vállal. A 
korondi sportcsarnok 600 sak-
kozó befogadására készült fel, 
25 korondi panzió kedvezmé-
nyes árakat adott a sikeres le-
bonyolításhoz, hiszen a díjalap 
előteremtésén kívül a nagy-
mesterek (GM), versenyvezetők 
teljes ellátását, a FIDE-költsé-
geket is fizetni kell! A Nem-
zetközi Sakk Szövetség (www.
fide.com) által is jóváhagyott 
rendezvényen csak a kiírás-
ban közzétett, szállást, étke-

zést, nevezési és rendezési díjat 
tartalmazó FIDE-csomagárat 
igénylők játszhatnak (kivétel a 
30 km-es körzetben lakhellyel 
rendelkezők és a rendező által 
jóváhagyott különleges esetek).

A 9 fordulós főversenyen 
a 2000 Élő-pont felettiek in-
dulhatnak, szeptember 25-én 
legkésőbb 22 óráig lehet sze-
mélyes megjelenéssel regiszt-
rálni, majd másnap 15 órakor 
indulnak a sakkórák. A 7 fordu-
lós B-csoportban az 1601-2000 
közötti Élő-pontosok, a C-ver-
senyen az 1600 alattiak és az 
Élő-pont nélküliek játszanak, a 
kötelező személyes regisztrá-
ciót szeptember 27-én 22 óra-
kor zárják le, és ezeken másnap 
9.30 órakor kezdődik a játék. 
A klasszikus versenyek részt-
vevői szeptember 28-án 15.30 
órától villámversenyen is meg-
küzdenek egymással, itt min-
denki csak 5 percet kap.

A villámtorna után szep-
tember 28-án 19 órától lesz a 
verseny hivatalos megnyitója, 
amelyre a mamaiai korcsopor-

tos Európa-bajnokság vasárna-
pi szabadnapján újraválasztott 
Sorin Avram Iacoban, a Ro-
mán Sakk Szövetség elnöke és 
Ionuț Dobronăuțeanu, az Eu-
rópai Sakk Unió alelnöke is je-
lezte részvételi szándékát. A 
romániai szakkszövetség di-
gitális táblák kölcsönzésével 
segíti a korondi rendezvényt, 
ezáltal a világ sakkrajongói a 
világhálón 50 táblán élőben kö-
vethetik a játszmákat, és első 
alkalommal a szövetség főolda-
lára (www.frsah.ro) is felkerült 
Korond neve.

A díjátadó ünnepségre októ-
ber 1-jén 18 órakor kerül sor, ezt 
követően pedig 20.30 órától a fő-
rendező ünnepi vacsorára hívja 
a FIDE-csomagár tulajdonosait. 
A háromnyelvű versenykiírás 
a Kerámia SE honlapján (www.
sah-club.ro), a résztvevők név-
sora az osztrák honlapon (ww.
chess-results.com) látható, a 
ROU országra kattintva.

A további nevezéseket a fő-
rendező (leventesandor73@
yahoo.com) és a társrendező 

(birosandor64@yahoo.com) 
e-mailben várja.

Sakktanulmány

Henri Rinck 1909-ben köz-
zétett tanulmányában világos 
sakk-sekk motívummal nyeri le 
sötét vezérét: 1.Va4!! Vc3 (1...He7 
2.Vb5 matt, 1...Vg5 2.Vb5+ vezér-
nyerés) 2.Vb5+ Vc5 3.e4+ Ke5 
(3...Kd4 4.He6+ nyer) 4.Vb2+! 
Vd4 (4...Kf4 5.He6+) 5.Vh2+! g3 
(5...Kf6 6.Vh8+ nyer) 6.Vh8+ Hf6 
7.Hf3+ vezért nyer.

BÍRÓ SÁNDOR

Minden idők legrangosabb romániai sakkversenyére készül Korond
Sakklépésben

Az egykori katonacsa-
pat a játékban ezúttal 
sem volt egyenlő ellen-

fele a csikiaknak. Az első két 
harmadot egyformán 4–1-re 
nyerték a kék-fehérek, a má-
sodik játékrészben azonban 
rengeteg volt a kiállítás, a 
Sportklubtól Hudec és Egyed, 
a Steuától pedig Kosztándi 
és Ștefan kapott 10-10 perces 
büntetést, de a második szü-

netben a csíkiak másodedző-
je, Hozó Levente neve mellé is 
felkerült a jegyzőkönyvbe egy 
2 perces büntető. A harmadik 
játékrészben a bukaresti Ro-
bert Timarunak osztott ki a 
játékvezető egy 10 perces ki-
állítást. Az eredmény:

Csíkszeredai  Sport-
klub–Bukaresti Steaua 10–
4 (4–1, 4–1, 2–2). Gólszerzők: 
Radim Valchar 2, Bíró Tamás 

Áron, Antal Zsombor, Edu-
ard Cășăneanu, Tomas Brnak, 
Ondrej Rusnak, Papp Szabolcs 
és Peter Fabus, illetve Mircea 
Oniciuc 2, Georgij Kicha és An-
tal Alfréd. Büntetőpercek: 38–
60. Játékvezetők: Gergely Lehel, 
Crișan Hunor és André Attila.

Egy nappal korábban a Sport-
klub 11–2–re verte a Steauát.

A két mérkőzést két szabad 
nap követi, majd pénteken es-
te 19.00 órától következik az 
újabb, sorban a második, Erste 
Ligás meccs, amikor a Fehér-
vári Titánok látogatnak Csík-
szeredába.

A hétvégén újabb két román 
bajnoki meccs szerepel műso-
ron, amikor a Bukaresti Spor-
tul Studențesc vendégeskedik a 
Vákár Lajos Műjégpályán.

Újabb sima győzelmet aratott a Csíkszeredai Sportklub

Sok volt a kakaskodás

Sok gól a Steaua elleni meccsen. A csíkiak újra gond nélkül győztek

Hatgólos győzelmet aratott tegnap este a csík-

szeredai Sportklub a román jégkorong-bajnok-

ság alapszakaszában. Leo Gudás edző legény-

sége tegnap este 10–4-re győzte le a Bukaresti 

Steauát a Vákár Lajos Műjégpályán.

Fordított és nyert az Újpest az Erste Ligában

Az Újpest 3–1-re legyőzte a Dunaújvárosi Acélbikák együttesét a 
jégkorong Erste Liga alapszakaszának hétfő késő esti mérkőzé-
sén. A lila-fehérek az első harmadban hátrányba kerültek, ám a 
második húsz percben megfordították a találkozót, így második 
összecsapásukat is megnyerték. Az eredmény: Újpesti TE–Du-
naújvárosi Acélbikák 3–1 (0–1, 2–0, 1–0).

Folytatódik a Time Attack-bajnokság

A nyári szünet után a hétvégén folytatódik az országos autós Time 
Attack-bajnokság, pénteken és szombaton újabb futamokat tarta-
nak a kézdivásárhelyi kart pályán. A bajnokság első futamát május 
25-én tartották, akkor több Hargita és Kovászna megyei pilóta is 
rajthoz állt. Az idén a Time Attack-bajnokságot a Román Autósport 
Szövetség égisze alatt a csíkszeredai Richy Racing Team SE szer-
vezi. Az előzetes iratkozásról, illetve a versenyszabályzatról a Richy 
Racing Team közösségi oldalán kapnak információkat az érdeklő-
dők. Akik a helyszínen akarnak nevezni, azoknak fontos tudni, hogy 
pénteken 8 és 9.45 óra, szombaton pedig 8 és 8.45 óra között ezt a 
kézdivásárhelyi helyszínen is megtehetik. A szabadedzések mind-
két nap egy-egy órát tartanak. Pénteken 15.00 és 16.30 órától lesz-
nek a futamok, szombaton pedig 14.00 és 15.30 órától.

Főszerepben a csíki triatlonisták
Három színvonalas triatlonversenyen vettek részt az elmúlt hetekben 
a csíki triatlonisták. A Hargita Triatlon Club (HTC) képviselői mind a há-
rom vetélkedőn érmes helyezéseket értek el – tudtuk meg Gál Tündétől, 
a csapat sajtószóvivőjétől. A Transzfogarasi út környékén zajlott a fél-
ironman országos bajnokság, ahol Koter Adél az első, Simon István pe-
dig a harmadik helyen végzett. Az Ironman Triatlon a hosszútávú triatlon 
versenyek egyik fajtája, a romániai fél-ironman viadalon a versenytáv 
1,9 km úszásból, 90 km kerékpározásból, illetve 21 km terep- és 392 lép-
csőfutásból állt. Augusztus végén Sepsiszentgyörgy környékén zajlott a 
romániai tereptriatlon országos bajnokság, ahol Szakács Mária harma-
dik, Simon István pedig negyedik lett. Szeptember elején rendezték meg 
a magyar tereptrialon-bajnokságot, amelyen Csiszer Zsombor Ádám az 
5. helyen végzett. Mellékelt felvételünkön Szakács Mária látható.
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